


Идеята 

 е  
най-атрактивната 

на скучното 
и еднообразно съдържание 

в българското интернет 
пространство.   

 

потребители вече знаят 
това! 

 
 

 



се списва от действащи журналисти 

във водещи български медии.  

 

 

Нашите текстове да бъдат открити на 

друго място, защото са изключително авторски! 

 

 

Имаме рубрики и се гордеем с тях! 

 

Идеята 



Залагаме на 

, на 

 и специално подбрани 

и 

са нашата сила!  

 

Специално обсъждаме и избираме темите си, 

за да сме супер актуални, ! 

Идеята 



 

      Болезнено  
сме с читателите си, но и 

те с нас!  

 

       Няколко пъти в месеца 
проучваме аудиторията  

чрез си.  

 

 Резултатите са 

 за нас! 

Проучваме аудиторията си 



Много сме убедителни и бързо скъсяваме дистанции, ! 

 

Точно заради това да ти свършим много работа.  

 

Сега ще ти обясним  



Профил на аудиторията 
Пол 

 е замислен като продукт за мъже, но сериозен процент от 
аудиторията е съставена и от дами.     

 

 

68 % мъже 32% жени 

Ние, разбира се, се гордеем с това и нямаме търпение да ги проучим по-подробно (дамите, брато)! 



Профил на аудиторията 
Възраст и образование 

 

 

По-голямата част от аудиторията 

ни е с , а 

читателите ни спадат към 

възрастовия диапазон . 

 

всеки един от тях и 

смело можем да ги наречем будни, 

млади хора! 



Профил на аудиторията 
Местоживеене 

 

 

от аудиторията на BRATO.BG е съсредоточена в  

на България! 



Профил на аудиторията 
Пазаруващи през интернет 

 

 
Читателите ни са интернет потребители,  

и обичат да са в крак с всички актуални и ! 



 

Посещения Google Analytics 
Март 2015 

 

 

 

154 798 

посещения 

 

119 009 

потребители 

 

243 336  

импресии 

Google Analytics 

Уникалните посещения на се увеличават с всеки изминал ден! 



 

Посещения AW Stats 

Март 2015 
 

 

 

AwStats 

168 605 посещения 

 

101 929 уникални потребители 

 

407 063 импресии 



Социални мрежи 

Twitter – над 1 500 последователи 

Facebook – над 16 000 харесвания 

Администрираме Facebook групи и страници  
с повече от 50 000 потребители 

Последователите ни в социалните мрежи се всеки ден! 



 

Изводите 
 

 

Накратко,  е атрактивно ново рекламно пространство с ясно профилирана аудитория.  

 

      В последните 3 години сайтът е разработван предимно като съдържание и идеология. 
Потребителите ни не са били реклмана аудитория до този момент, у тях не са формирани 
нагласи към даден тип продукти и услуги, с които да асоциират Чиста бяла 
страница, брато!  

        Преобладаващата мъжка аудитория се характеризира с устойчиви интереси в спорта, 
музиката, новините и актуалните теми, поднесени в хумористичен стил, но и се откроява от 
останалите потребители на т.нар. “мъжки издания” с интелигентността си и активното търсене 
на атрактивен подход към събития, новини и теми.  

    Постоянна ни потребителска маса е обособена в резултат на атрактивното съдържание, а не на 
пренасочване на трафик. Тоест, можем да управляваме интереса й. 

        Вече сме проучили, че потребителите на   най-често купуват и се интересуват от 
дрехи, обувки, мъжки аксесоари, нови технологии, храни, напитки, автомобили, спортни 
стоки, хранителни добавки, козметика. Използват всякакви интернет услуги, често ходят на 
кино. 

 



 

Възможности за реклама 
 

А сега виж и  

 



Възможности за реклама  
Главна страница 

Цени за месец 

 

Рекламна позиция 1 – 300 лв. 

Рекламна позиция 2 – 250 лв. 
 



Възможности за реклама 
Главна страница 

Цени за месец 

 

Рекламна позиция 3 – 150 лв. 
 



Възможности за реклама 
Вътрешни страници 

Цени за месец 

 

Рекламна позиция 4 – излиза на 

вътрешните страници на сайта и под 

заглавието на всеки материал – 350 лв. 

 

Рекламна позиция 5 – излиза на 

вътрешните страници на сайта и под всеки 

материал – 300 лв.  

 

 

 



Възможности за реклама 
На всички страници (най-якото, брато) 

Цени за месец 

 

 

Рекламна позиция 6 – излиза на 

основната страница на сайта и на 

вътрешните страници – 350 лв. 

 

Рекламна позиция 7 – излиза на 

основната страница на сайта и на 

вътрешните страници – 400 лв. 

 

 



Възможности за реклама 
 

И понеже си ни симпатичен, ще ти подскажем, че  е 

гъвкава медия и можем да предложим не само рекламно 

пространство, но и с удоволствие бихме впрегнали оригиналния 

си подход в създаването на 

, 



Не се колебай да се свържеш с нас! 

Йордан Йорданов 
+359 888 909 453 

 
Елена Георгиева 
+359 878 65 19 88 

 
editor@brato.bg 

www.brato.bg 

 

mailto:editor@brato.bg
http://www.brato.bg/

